
Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den

17. november 2021

Tilstede: Bent, Line, Ted, Niller, Anders Rasmussen, Anders Juhl, Michael Larsen, Steen Broløs, Rene
Abild, Rene Møller, Niels Weinreich.

IKKE til
stede: Matilde, Niels B. Hansen, Tommy Barkum,

Referent: Ted Hansen Protokol nr.

Bestyrelsesmøde 2021-5

DAGSORDEN:

Pkt. 1: Protokol fra sidst godkendt.

Pkt. 2: Info fra Formanden:
Besluttet: Vi skriver til Ugerløse om nogen vil tage rensningsanlægget i brug, ellers sår vi den til med vilde blomster. Dermed
tiltræder vi det fremsendte kontraktforslag.

Pkt. 3: Borgerhenvendelser:
Lilleskovvej bliver rost, og nu får vi forespørgsler om de andre veje. Det er op til Holbæk kommune, vi har ingen indflydelse.
Der vil blive en gåtur med kommunen snarest, formand indkalder.

Pkt. 4: Kommunalvalg afrunding:
Vi er tilfredse med valgmødet.
ca. 72 brevstemmer, stor tilfredshed med det. Dato bekendtgøres i lidt bedre tid i fremtiden..
Tillykke til Christina og co. med valget.

Pkt. 5: Info fra de 3 projektgrupper ”kort”
1. Dagligvare: intet nyt
2. Bolig: Formanden forsøger at etablere kontakt med lejerbo for samarbejde om bygning af lejeboliger.
3. Hal: Der har været møde med Michela Schack , hun anbefaler at vi kontakter en konsulent, Norrøn.

Som repræsentant for LAG-midler har hun anbefalet at vi går videre, og anbefaler at vi får hjælp til at sætte forprojekt op.
Der drøftes om Ugerløse hallen kunne være med fokus på handicap-idræt.
Vi må forventes at skulle kortlægge hvem der vil bruge hallen til hvad. Der er møde i halgruppen 24/11.

Pkt. 6: Hvad er og skal lokalforum være?
Forskellige indlæg, konklusion: Lokalforum er det organiserende bindeled mellem byen og kommunen.
Forslag om at Projektgrupperne kan tage deltagere ind der IKKE sidder i lokalforum. Det er hermed besluttet.
Forslag: reklamekampagne via facebook/headhunting??!?

Pkt. 7: Intro ” Ugerløses Venner ”
Gennemgang af muligheder, for at skabe et netværksforum, Ugerløses Venner, kvartalsvis spisning, indlæg etc.
Ideen blev super fint modtaget, Ted arbejder videre med oplæg til hvordan det første arrangement kunne se ud.
Projektgruppen nedsat; består af: Ted, Anders R, Line, Bent, Michael. (Ted indkalder til møde)

Pkt. 8: Ændring af Vedtægter
Forskellige forslag drøftedes.
Ved næste møde stemmer vi om forslag til vedtægterne §4.

Pkt. 9: Byen Rundt
Min Landsby appen;status: Intet nyt
Hjemmeside - mere opdatering ville være godt, send gerne nyheder til Niller:-)

1 af 2



Forslag om gule veste med reklame for Ugerløse Lokalforum til flag og stjerner; Vedtaget!
Julefrokost, der fremsendes forslag.

Pkt. 10: Eventuelt – Godkendelse af referat og ny mødedato

Næste møde bliver 14/12 kl. 18.30
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